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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do ugodnego z prawclą, staraannego j zupełneqo
wy!.]niF'lid KoŻoeJ 1Jo_r\,k'

2. Jeżeli poszczegó]ne rubIyki nie znajdują w konk]:etn}m pr:zypadku Żastosowania' na]eźy wplsaĆ
.,nie dotyczy",
3. osoba składająca ośwjadczenie obowiązana iest okreś]ić pIzynależność poszczegóInych sk}adnakół

majątkowych, dochodów i Żobowiązań do majątku odr:ębnego i majątku ob]ętego ma}Źeńską
wspó1nością majątkową.

4. ośvJiadczenie o stanie majątkolrY'n dotyczY majątku w kiaju i Za granlcą.
5. ośviadcŻenie o stanie majątkow\,'n obejmu]e ]:Ó\łnieŹ wierŻytelności pienięŻne.
6. W części A oświa(lczenia zawarte 5ą infolmacje ]awne, v części B zaś infonnacje niejawne

dotyczące adresu ŻamiesŻkania sk}adającego oświadcuenie oraz miejsca po]ożenia nieruchomoscr '

Uwaqa:

CZEśC A

Ja, njżej poclpisa.y(a), ÓTęrwałrtr h
(iniona i nazwisko or.az

(miejsce Żatrudnienia,

1_

po zapoznaniu się z plzepisafii usta!.'y z dnia 8 marca 1990 r. o samolządzie gminnym (Dz. u. Ż 2aal
I. Nr 142l poz- 1591 araz z 2aa2 r. Nr 23' pÓz. 22a, Nr 62, paz, 558, Nr. 113, poz. 984, Nr 153,
paz. 1217 i NI 214' poz. 1806), zgadnie z atŁ. 2Ąh te) ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w sk}ad nałŹeńskiej wspó.Iności majątkowej fub stanowiące mó] majątek odr.ębny:

zasobY pienięŹne:
.. środki pjenięŹne zglomadzone w wa]ucie polski€]: /ł8o, @

środki pieniężne zgrornadzone !./ \,7a]ucie obcej:

popjer} ^arIośclowe: .._..

i".:^":.:ilfiis?ł 1!t',
2. Mieszkanie o powier.zchni:
tytuł prawny: .].. !*tl 9!2

l



II].

.I. Posiadam ud.iały w spÓ}kach hand]owych z udŻialem lrminnych osób pIawnych 1ub prz eds i ęb iorców'
W ktÓrych U'czestnlczy'takle osoby na]eży podać 1iczbę i cmltenta udziałóV,:.'.......\J.,.ą....d.+łl'C'?1 . .. .tl' u'-/
udziały te stanowią pakiet lviększy niz Lot udziałów \' spółce:

z tego tytu}u os iągną}en (ęłam ) w roku ubjegł\'m dochód w wYsokości: -..

]".::;";:::::::':"",' fu. '"(47ł.ł1 '/ pow-eI_ 1nlj:
o łaltości: 

U lrodzaj zabudowy:

tytuł pralrny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłyn przychód i dochód w wysokości:
4. Tnne n1eruchomoŚĆr:;",-;=;.,;TiJł {u'ą .("łĘ.ą ' o 1?* -Q 4o
arvó.r'. - o . gJav(;,,'''*.:(Q,(aaoanv.. . ..... ..... .

o l'altoścli

tytuł prawny:

spó]kach hand]owych na]eży podać ]iczbę i emitenta udzia}Óv:

Z teqo tytułu osiągnąłen(ęłam) w Iokir ubiegłym dochód i'J wysokości:
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V.

Nabyłem(am) (naby} mó] ma}Żonek' z wyłączeniem nienia przynależnego c]o ]ego ma]ątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowe] osoby pra$nej' jednostek samor.Żądu t elyt or:ia]nego, jch
związków ]ub od komlrnafnej osoby prawnej następujące nrienle' ktÓre pocllegało zbyciu w drodze
pt?eTórgu - .1alAŻr/ pooda orls rli--i. 'do.ę 1ob\c-ol oo |oqo' .

l J'1*-. ł-.l.|....a'l..J lY\.3\1.... ..'lt

]. Prowadzę dzra}aInosc gospodarĆzą (na]eży podać fomę prav]ną i pIzedniot dzialalności) :

tU ?.O?....'o?.€(-+('E D .. .=.ż..zęo
osoor sctL

działa]noścr (na1'ży Podac fornę prawną i przedmiot dzla}alnoścl)

lV,ę ctetc7
osoo.sLle ..........t. . 

/ 
.

-"=;;..,";; .'.0",,........... . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . ..

z tego tytułq osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł\.m dochód w wysokości: ...._.
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2- ZarządzaIł, dzia}afnością qospodarczą lub iestem p]:zedstawictelem pełnomocnikiem takie'i



. IX.

sk}adniki mienia rrrchomeqo o wartośc' powyże] 10 oO0 złotych (w przypadku pojazdów mechan.LcZnych

X.

Zobowlązania pienięŻne o UaltośĆi powyże] 1o O00 złotych' w t\ł.n zaciąqnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, pa jakich



Powyższe ośw1adczenie
podanie nieplawdy 1ub

sk}adam świadomy{a)' iż
zataj enie prawdy groŻi

na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu

kara pozbawienia wo]ności.
karneqo za

5rer.b. !.G-oc129tz-
lmrJj scowosc, aata;


